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Vooraf: Waar gaat het over in dit project?
Doornveld is één van de landgoederen van de Stichtse Lustwarande. Vanaf 1880 wonen er rijke
en belangrijke mensen in het huis. Wie allemaal? En wat deden ze daar dan? Hoe was en is het
leven in zo'n mooi huis? We stappen in de voetsporen van diverse bewoners en staan wat langer
stil bij de laatste bewoners.

Bij de burgemeester op Doornveld
De familie van de burgemeester Van Nagell van Doorn woonden net voor en na de Tweede
Wereldoorlog op Doornveld. Een erg bijzondere tijd om op het landgoed te wonen natuurlijk en
hoe zat het met gasten en personeel in die tijd?
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Wat is een canon?
Het woord ‘canon’ betekent onder andere richtsnoer en in die zin is het hier bedoeld: het richt
snoer van kennis over onze cultuur en geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe
inwoners willen meegeven.
Het woord werd geïntroduceerd door de landelijke canon www.entoen.nu, bestaand uit vijftig
‘vensters’, die samen de hoogtepunten tonen van de geschiedenis en cultuur van Nederland.
Het doel ervan is dat iedereen een gezamenlijk beeld heeft van wat Nederland heeft gevormd
en gemaakt tot het land dat het nu is.
Naar aanleiding van de landelijke canon zijn er overal regionale en lokale canons gemaakt. Door
deze lokale canon komt de geschiedenis voor leerlingen dichterbij en wordt ze tastbaar. Maar
ook leerkrachten kunnen op deze wijze de eigen omgeving actief bij de les betrekken. Met dit
Canonproject leren de leerlingen over een thema uit hun eigen omgeving en ze gaan vervolgens
kijken op locatie om te ervaren hoe het vroeger was en nu (nog) is.
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Organisatie
Bij dit project is de lokale culturele omgeving van uw gemeente betrokken. De leerlingen brengen
een bezoek aan Buitenplaats Doornveld. Maja van Eijndthoven (Cultuurcoach UHR) en
Annet Werkhoven zorgen voor afspraken met de locatie en maken de roosters voor het bezoek.

Kwaliteit
We vragen u nadrukkelijk na afloop van het project uw bevindingen met ons te delen via een
evaluatieformulier, dat u kunt downloaden van de website: www.dewerkhoven.nl. Uw reactie/
beoordeling is voor ons stimulerend en richtinggevend bij de kwaliteitsverbetering van onze
diensten.
De visie is verwoord in het als leidraad voor deze projecten gebruikte boek: ‘Over Heerweg en
Schapendriften. Geschiedeniscanon van de gemeente Utrechtse Heuvelrug’ en is de grondslag
van dit project. Namelijk dat de lokale geschiedenis een positieve bijdrage levert aan het gevoel
van binding met de omgeving, de eigen buurt, het dorp of de stad.
Daarnaast is het voor schoolgaande jeugd van groot belang om kennis te nemen van het
historische en culturele erfgoed van de eigen omgeving. Het bevordert het historisch besef en
de belangstelling voor de schatten van de eigen omgeving. Hieraan werkt dit project op een
educatief, interactieve en bijzondere (in de vorm van dramaacts) manier mee.

Locatie en informatie over de docent
Locatie:
Buitenplaats Doornveld
Driebergsestraatweg 27, 3941 ZS Doorn

Docent: Annet WerkhovenScherpel is historica en geschiedenisdocent. Zij heeft ruim 30 jaar
ervaring in het basis, speciaal en voortgezet onderwijs. Zij maakt projecten voor alle leeftijds
groepen en voert ze ook (mede) uit.
Dit doet ze vanuit het in 2007 opgerichte bedrijf De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u’ en
St. De Werkhoven ‘voor lokale historie’. Annet haar grote passie is de lokale geschiedenis, de
eigen omgeving. Die geschiedenis zou bij iedereen, jong en oud, bekend moeten zijn. Ze stelt zich
graag tot doel dit te bereiken.
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Inleiding en verantwoording van de lessen
Het landgoed Doornveld is een mooi voorbeeld van een buitenplaats aan de Stichtse Lustwa
rande. Er woonden diverse belangrijke families die in de omgeving veel hebben gedaan voor de
lokale bevolking, maar ook voor zichzelf. Het waren allemaal families op stand die ook een huis
in de stad hadden.
Tegenwoordig is Doornveld een kantoor, net als vele andere buitenplaatsen.
De laatste particuliere bewoner van Doornveld was burgemeester Van Nagell en zijn familie. Het
is heel bijzonder dat juist deze burgemeester in de Tweede Wereldoorlog burgemeester van
Doorn was. Twee ooggetuigen van die tijd kunnen de leerlingen vertellen hoe het in die tijd was
op Doornveld. Zij waren er als kinderen van 5 en 9 jaar vaak te gast. Het is een unieke gelegenheid
voor de leerlingen van uw school om in gesprek met deze ooggetuigen meer over Doornveld en
de Tweede Wereldoorlog in Doorn te weten te komen.
Daarnaast zullen zij door de rondleidingen van twee acterende dienstboden meer te weten
komen over de bewoningsgeschiedenis en de tuin van Doornveld. En hoe zou het zijn om bij een
deftige familie een glaasje fris te drinken en een plakje cake te eten?

Opbouw van het project
Het project bestaat uit drie onderdelen (lessen).
Voorbereiding
Ongeveer 1 à 2 dagen voor de aanvang van het project is het leuk om de klas voor te bereiden.
Er is een kaart is gekomen van butler Joost en keukenmeid/prinses Sien van Landgoed Doornveld.
Beiden werken al jaren op het landgoed en willen erg graag dat de leerlingen komen want er
komen heel speciale gasten die het een en ander over de oorlogsgeschiedenis te vertellen hebben
van het landgoed. Nou, dat is nogal wat, op bezoek bij mensen op een landgoed! Hoe zou het
daar zijn? En waar moeten ze rekening mee houden als ze naar zo'n deftige gelegenheid gaan?
Wat zouden ze willen vragen aan de gasten en aan Sien en Joost? Daar moeten ze zich wel even
op voorbereiden!
1) In de kring wordt nagegaan wat de leerlingen al weten over de buitenplaatsen en landgoederen
van de gemeente. Wie is er wel eens op een landgoed geweest? Hoe was het daar? Wat was er
bijzonder aan? Wat zouden ze willen weten van dit landgoed? Ter voorbereiding gaan de leer
lingen een korte PPT bekijken die meer over het Landgoed Doornveld en haar bewoners ingaat.
6.

Naderhand worden er vragen gemaakt die de leerlingen kunnen stellen aan de bijzondere gasten
(die het een en ander over de oorlogstijd kunnen vertellen aan de hand van eigen herinneringen)
en aan Sien en Joost.
2) We gaan op bezoek bij Joost en Sien! Of zijn het acteurs die het personeel spelen? Een
ontmoeting met de speciale gasten volgt, een rondwandeling in de tuin en natuurlijk is er tijd
voor een verrassing!
3) Er zijn verschillende verwerkingsmogelijkheden.
a) De leerlingen maken een tekening bij een brief aan de speciale gasten van Doornveld.
b) De leerlingen geven de huidige eigenaar een tip over hoe de tuin nog mooier kan worden (ze
maken een ontwerp voor een nieuwe tuin in Franse of Engelse stijl)
c.) De leerlingen beschrijven wat ze speciaal hebben gevonden aan het bezoek. Eventueel voor
de huidige eigenaar of voor Sien en Joost.
De kerndoelen 54, 55 en 56 van het primair onderwijs worden d.m.v. dit project behaald:
54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek en beweging te gebruiken om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55: De leerlingen leren om eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

UIT HET GASTENBOEK VAN DOORNVELD
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Lessenoverzicht
Les 1
Tijd

Activiteit

Nodig

10 min.

A. Introductie in de kring en gesprek over buiten
plaatsen en het leven van toen. Er is ook een kaart
gekomen van Doornveld …wat staat er op?

Kringopstelling
Digibord met kaart van Joost en
Sien erop

15 min.

B. met elkaar naar de PPT kijken. Lln laten vertellen PPT  Buitenplaatsen op de
wat ze zien
Utrechtse Heuvelrug

30 min.

C. vragen bedenken i.v.m. het bezoek aan buiten
plaats Doornveld, voor de speciale gasten en de
butler Joost en keukenmeid Sien

Papier en pennen

Tijd

Activiteit

Nodig

60 min.
excl reistijd

Met elkaar naar de Buitenplaats Doornveld. Daar
Fietsen en begeleiding naar
ontmoeten de lln Joost en Sien ... of zijn het toneel Doornveld
spelers? Korte rondleiding en een gesprek met bij
zondere gasten. En een kleine verrassing.

Les 2

Les 3
Tijd

Activiteit

Nodig

10 min.

A. Napraten over het bezoek en instructie en
keuze over creatieve uitwerking

Leerlingen aan eigen tafel

5060 min.

B. Ontwerp een nieuwe tuin bij Doornveld, schrijf
A3 papier, potloden, verf & palet,
een verhaal over het bezoek (wat je er van vond
wasco, stiften, kwasten, water
en wat je is opgevallen óf schrijf een brief aan 1 van Lijntjespapier en pennen
de bijzondere gasten met een tekening er bij.
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Bij de burgemeester op Doornveld
Les 1 Doornveld, een buitenplaats in Doorn
Doel (algemeen):
De leerlingen weten wat buitenplaatsen zijn en dat er in de gemeente waarin zij wonen veel
overgebleven zijn. Ze weten ook wie er woonden en werkten op buitenplaatsen en wat er met
de buitenplaatsen in de loop van de 20e eeuw gebeurd is.
Voorbereiding/nodig:
• Opstelling in de kring
• Kaart van Joost en Sien op het digibord klaarzetten
• PPT staat klaar op het digibord
• Schrijfpapier en pennen liggen klaar
Duur:
A. 10 minuten (vertellen en kaart)
B. 15 min. PPT  Buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug
C. 30 min. nabespreken en vragen opschrijven
Activiteit:
A. luisteren, vertellen. / B. kijken, luisteren, reageren en bedenken / C. bedenken en bespreken.
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Les 1 (vervolg)
Lesverloop:
1) Vooraf: Er is een kaart gekomen van Joost en Sien. De bedienden op Landgoed Doornveld.
Ze vragen of we langs komen, er zijn bijzondere verhalen te vertellen over Doornveld en er zijn
speciale gasten!
2) De leerlingen zitten in de kring. Samen wordt er gepraat over de kaart van Joost en Sien.
Misschien is het wel een goed idee om ons wat voor te bereiden op het bezoek! Dit als start van
de rest van de les.
3) De PPT staat klaar op het digibord en wordt getoond. Het is de bedoeling dat het interactief
besproken wordt: eerst vragen wat er te zien is en dan vertellen/aanvullen als de leerlingen niet
meer weten.
4) Na de PPT even nabespreken en met elkaar bedenken welke vragen er gesteld kunnen worden
aan de mensen die de lln gaan ontmoeten op Doornveld. Individueel vragen opschrijven en dan
met elkaar afspreken hoe je de vragen het beste kunt stellen. (Wie, niet dezelfde vragen, om
beurten, enz.)
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Les 2: Op bezoek bij Buitenplaats Doornveld
Doel:
De leerlingen maken zelf mee hoe het nu op een buitenplaats is, ze kunnen door middel van
vragen stellen aan ooggetuigen meer te weten komen over de Tweede Wereldoorlog en over
burgemeester Van Nagell en andere bewoners van Doornveld. Ze leren hoe je deftig een glas
limonade drinkt en een plakje cake eet.
Voorbereiding/nodig:
Fietsen en begeleiding naar Buitenplaats Doornveld.
Duur:
Rond 60 minuten (excl. reistijd).
Activiteit:
Luisteren, vragen stellen, binnen en buiten Buitenplaats Doornveld bekijken en op visite bij ... ?
Lesverloop:
1) De leerlingen en begeleiders komen aan bij de Buitenplaats Doornveld. Let op! Het is een erg
drukke weg die overgestoken moet worden. Sien en Joost (of Annet en Gaby?) staan de leerlingen
op te wachten. De fietsen kunnen naast het huis geparkeerd worden. De leerlingen gaan mee
naar de achterkant van het huis. De groep wordt in twee groepen verdeeld. De ene groep gaat
eerst naar binnen en dan naar buiten en andersom.
2) Binnen worden er enkele vertrekken getoond door Joost/Sien en zijn er speciale gasten in de
serre waar mee gepraat wordt n.a.v. foto’s en vragen van de leerlingen. En daarna komt er nog
iets speciaals.
3) Buiten gaat de groep onder leiding van Joost/Sien door de tuin. Hij/zij vertelt het een en ander
en de lln. kunnen vragen stellen.
4) Na 25 minuten wordt er gewisseld.
5) De groep van buiten komt nog even naar binnen en allemaal nemen ze afscheid van de speciale
gasten. Sien en Joost doen de verkleedkleren uit en zijn dan Annet en Gaby. Er wordt nog even na
gepraat en nagedacht over wat de leerlingen op school zouden kunnen bedenken voor de buiten
plaats (tuin, brief voor dames, enz.) Dan gaan de leerlingen weer naar de fietsen terug naar school.
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Les 3 Creatieve verwerking na het bezoek
Doel:
De leerlingen bedenken en maken samen of individueel een werkstuk naar aanleiding van het
bezoek. Ze maken daarin duidelijk wat ze het meest interessant vonden en wat ze hebben geleerd
van het project (over verschillende soorten tuinen, de oorlog, de verhalen over de bewoners van
een buitenplaats, enz.)
Voorbereiding/nodig:
minimaal A3 papier, verf, kwasten, water, wasco krijt. Schrijfpapier, kleurpotloden, pennen, e.d.
Duur:
5060 min.
Activiteit:
Luisteren, bedenken, eventueel samen maken (ontwerp van de tuin).
Lesverloop:
1) (510 min.) Nog even terugkomen op het bezoek aan Doornveld. Wat vond je het meest
interessant? Wat zou je willen maken? Een brief en tekening voor de dames Berlijn? Een wasco
tekening of schildering van een tuin (Franse of Engelse stijl) voor de nieuwe eigenaar of een
verhaal over wat je het meest interessant vond voor bijvoorbeeld Sien en Joost?
2) (40 min.) Aan de slag. Per groepje of individueel. Pak de spullen die je nodig hebt.
3) De leerkracht loopt langs en helpt waar nodig. De kinderen worden gestimuleerd en eventueel
op ideeën gebracht.
4) Na 40 minuten worden de werkstukken besproken in de kring.
Wat gaan we ermee doen? Foto’s maken of naar Doornveld brengen?
Of in de klas ophangen en de dames Berlijn, jhr Diederik Six en
Sien en Joost vragen te komen kijken?

HEEL VEEL PLEZIER!
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